God sommer
St. Hansfeiring i Badeparken, sommerkonsert hver lørdag, masse aktiviteter på torget
– pluss sjø, sol og strand; kan man bedre ha
det? Frogn kommune ønsker alle innbyggere
og feriegjester en riktig god sommer!

Sommerkonsertene i Drøbak
Følg oss!
Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og

nyttig informasjon!

Lørdager kl.12.00 i Drøbak kirke
27. MAI

Solveig Kringlebotn, sang, Ingrid Andsnes, klaver

03. JUNI Grieg Trio
10. JUNI Arve Tellefsen, fiolin, Einar Steen Nøkleberg, klaver
17. JUNI Magnolia jazzband
24. JUNI Tord Gustavsen, jazzklaver
01. JULI

Ludvig Lindstrøm, sang

08. JULI Ensemble Internasjonal:
Roman Reznik, fagott, Povilas Syrrist-Gelgota, bratsj og sang
Toril Syrrist-Gelgota, cello, Delphine Constantin Reznik, harpe

15. JULI Tor Johan Bøen, fiolin, Håkon Austbø, klaver
22. JULI Per Arne Glorvigen trio
29. JULI Jie Zhang, klaver
05. AUG. Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, cello
Ingrid Andsnes, klaver
12. AUG. Mari Eriksmoen, sang, Jie Zhang, klaver
19. AUG. David Coucheron, fiolin, Julie Coucheron, klaver

Frogn kommune

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn menighet

Billetter kr 100,- kjøpes på Ticketmaster.no, Narvesen og 7-Eleven.
Eventuelle resterende billetter ved Drøbak kirke fra kl. 11.00 før hver konsert.

Les mer om:

Lokalhistorie på
skolen

Valg 2017: Du kan
forhåndsstemme
Se side 2

Spennende stillinger
i Frogn kommune

Se side 2

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 20. juni 2017

Se side 4

Dypdykk i Drøbak
På Seiersten ungdomsskole har 8. trinn fokusert på
lokalmiljøet sitt – og nå vil enhet for samfunnsutvikling se på muligheten for å inkludere ungdommenes prosjektarbeid i sitt videre planarbeid.
Gjennom spørreundersøkelser, ulike
intervjuer og ved å pløye lokalhistorie har 8.klassingene på Seiersten
ungdomsskole gjort seg kjent med
lokalmiljøet og -historien i byen sin.
Fredrik Svang Jansen, kontaktlærer
på 8. trinn, forteller at elevene
har jobbet med ulike problemstillinger blant annet innenfor temaer som «Barn, unge og idrett»,
«Drøbak før og nå», «Oppvekst i
Drøbak og Frogn» og «Turisme i
Drøbak».
Prosjektet er tverrfaglig og alle de
120 elevene og de fire kontaktlærerne og ulike faglærere på trinnet

har deltatt. Faglig har det stilt krav
til innsats i de fleste fag, både norsk,
matte, engelsk, samfunnsfag, religion og livssyn, naturfag mm. Her er
det anvendt kunnskap som har stått
i sentrum; intervjuer på ulike språk
og arbeid med modeller, presentasjoner, filmer på YouTube, statistikk og
grafer.
– Vi synes elevenes arbeid er imponerende, og vi vil se om vi kan bruke
dette som innspill når vi arbeider
videre med våre planer for utvikling
i kommunen, sier Tanja Helen Auren,
planlegger med samfunnsansvar i
Frogn kommune.

Tanja Helen Auren, planlegger med samfunnsansvar i Frogn kommune, og lærer Fredrik
Svang Jansen ved Seiersten ungdomsskole med noe av det imponerende arbeidet elevene har
produsert om kommunen sin.

Stortings- og sametingsvalget 2017
Valgdagen er mandag 11. september. Hvis du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen kan du
levere forhåndsstemme. Her får du all informasjonen du trenger!
Forhåndsstemmemottak på
rådhuset
Forhåndsstemmemottaket vil bli etablert på Frogn Rådhus i Rådhusveien
6, 1443 i Drøbak og har følgende
åpningstider:
• 10. august-1. sept. kl. 10.00 - 15.00
(mandag - fredag)
• Lørdag 2. sept. kl. 11.00 - 16.00
• Søndag 3. sept. kl. 13.00 - 16.00
• Mandag 4. sept. kl. 10.00 - 19.00
• Tirsdag 5. sept. kl. 10.00 - 19.00
• Onsdag 6. sept. kl. 10.00 - 19.00
• Torsdag 7. sept. kl. 10.00 - 19.00
• Fredag 8. sept. kl. 10.00 - 15.00
Forhåndstemmemottaket tar imot
stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og fra
andre kommuner.
Husk å ta med legitimasjon.
Sametingsvalget
Til sametingsvalget er det kun anledning til å forhåndsstemme i Frogn.
Mottak av stemmer til sametingsvalget skjer i forhåndsstemmemottaket.
Det er i Frogn Kommune ikke anledning å levere stemmer til sametingsvalget på valgdagen 11. september.
Valgkort
Valgkortet gir deg informasjon om
hvor og når du kan stemme og vil bli
sendt ut av Valgdirektoratet før 10.
august 2017.
Du må ikke ha valgkortet når du skal
stemme, men det er en fordel, fordi
avkryssing i manntallet vil gå raskere.
Manntallet ved Stortingsvalget
Du må stå innført i manntallet for
å kunne stemme ved valget. Manntallet er en oversikt over de som
har stemmerett i kommunen. Du
kan undersøke om du er registrert
i manntallet i Frogn kommune i

manntallslistene som legges ut på
servicetorget i Rådhuset og i Frogn
bibliotek på Drøbak torg. Manntallet
blir liggende til og med valgdagen,
11. september.
Hvis du flytter til Frogn kommune
og blir oppført i folkeregistrert etter
den 30. juni, vil du ha stemmerett
i kommunen du flyttet fra. Hvis du
flytter fra Frogn etter 30. juni, er det
fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett.
Du må enten dra til den ”riktige”
kommunen på valgdagen eller bruke
mulighetene du har til å forhåndstemme. Utlegging av manntallet
skjer i slutten av juli.
Dersom navnet ditt ikke står i
manntallet eller det er andre feil,
kan du sette fram krav til valgstyret
om retting. Krav om retting gjelder
i forhold til feil, ikke i forhold til
flytting etter 30. juni 2017. Krav om
retting sendes skriftlig og begrunnet
til Frogn valgstyre.
Adresse:
Frogn Valgstyre
Postboks 10, 1441 Drøbak

rådhus i perioden 1. juli til 9. august
(mandag - fredag). Det må avtales
tid på forhånd pr. tlf. 64 90 60 00 for
å finne ledig tidspunkt for å avlegge
stemme.
Forhåndsstemming i institusjoner
og på Frogn videregående skole
Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole
gjennomføres i perioden 4. - 6. september på følgende steder:
• Ullerud helsebygg
• Ullerud bofellesskap
• Frogn videregående skole
Dato og tidspunkt for stemmemottak
for hvert enkelt sted vil bli annonsert
senere.
Ambulerende stemmemottak/
stemme hjemme:
Dersom du har problemer med å

komme deg til et valglokale pga. sykdom eller uførhet, kan du søke om
å få stemme hjemme. Søknaden må
være kommet frem til Frogn kommune senest torsdag 7. september.
Søknaden leveres til servicetorget i
kommunen, eller fremmes pr. tlf: 64
90 60 00 eller pr. e-post til postmottak@frogn.kommune.no
Har du spørsmål om valget?
Ta kontakt med Frogn kommune pr.
tlf.: 64 90 60 00, e-post: postmottak@
frogn.kommune.no eller brev: Frogn
kommune, pb. 10, 1441 Drøbak.
Besøksadressen er Rådhusveien 6,
1443 Drøbak.
Du finner også nyttig informasjon om valget på følgende
e-adresser: www.kommune.no,
Valg.no, Valgresultat.no

Manntall sametingsvalg
Sametingets valgmanntall legges ut
til offentlig ettersyn i samme periode. Krav om retting i sametingets
manntall må sendes skriftlig og begrunnet til Sametingets valgstyre så
raskt som mulig. Ved spørsmål om
manntallet, ta kontakt med
Sametinget.
Adresse:
Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Tidligforhåndsstemming
Velgere som ikke har mulighet til å
stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen, kan avlegge tidligforhåndstemme på Frogn

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

KUNNGJØRINGER

		
Faktura på Digipost

NAV-leder Gro Ravne.

Mer fleksible
åpningstider på NAV

NAV henger med i tiden og tilbyr stadig mer fleksible løsninger for sine brukere. Fra 1. juli
vil besøkende uten timeavtale
bli tatt imot av en egen veiledningsvert på sitt mottak på
Rådhuset. Verten skal bistå og
hjelpe brukerne over på de nye
elektroniske tjenestene.
Fra 1. juli og ut 2017 vil åpningstiden
ved NAV være tirsdag og torsdag fra
kl. 12.00 – 14.00 for besøkende uten
timeavtale. Disse timene vil begge
mottaksrom bemannes og NAV
stiller altså med egen «sveve-vert»
som skal veilede brukerne på NAVs
digitale løsninger.
– I løpet av høsten vil vi rett og
slett vurdere å ta bort kølapp-automaten og heller hjelpe fortløpende.
Hensikten er å sikre at alle som kan
selvbetjene seg med telefon og PC
velger dette, og dermed frigi tid til
oppfølging av brukere/arbeidsgivere som virkelig trenger det, sier
NAV-leder Gro Ravne i Frogn.
– Årsaken til nye åpningstider er
at stadig flere av våre brukere får
løst sine behov ved å kontakte oss
på telefon eller benytte våre elektroniske selvbetjeningsløsninger.
NAV Vestby har allerede de samme
åpningstidene som NAV Frogn innfører fra 1.07, og trenden i Akershus
går i samme retning, sier Ravne.
Timeavtaler, møtevirksomheter etc.
gjennomføres som normalt i tidsrommet 08.00-15.30
NAVs telefonnumre er tilgjengelig
fra kl. 08.00 – kl. 15.30 og er:
55 55 33 33 For personbrukere
55 55 33 36 For leger og arb.givere
55 55 33 34 For spørsmål om pensjon
55 55 33 39 Gjeldsrådgivning
Mer informasjon og alle NAVs tjenester finner brukere på nav.no og
Ditt NAV 24 timer i døgnet.

Siste tur før sommeren

28. juni: Fra Breivik brygge til
Digerud brygge
(fra kyst til kyst)
Felleskjøring fra
Rema til Dalbanen.
Vi går over Dalsmåsan, Linnebråte, Måren, Agnormåsan,
Digerud og til målet Digerud brygge.
Gåtid: 4 timer. Ta med mat og drikke.
Kart deles ut. Husk godt skotøy.
Påmelding: mobil 995 30438 eller
mail: veronica.hove@online.no

Frogn kommune kan nå
sende deg
faktura på
Digipost (Digital Postkasse).
Hvis du har opprettet konto hos
Digipost, og tidligere mottok papirfaktura, vil du nå få faktura tilsendt
automatisk til din Digipost. Dette
gjelder ikke hvis du allerede har avtale
med din bank om e-faktura og eller
avtalegiro. Da vil du motta faktura
som tidligere.
Digipost varsler deg på e-post/sms
når du mottar en faktura. Kontaktinformasjonen har du selv opprettet i
Digipost. For betaling av faktura, logg
inn i Digipost. Avhengig av hvilken
bank du bruker, kan du enten betale
fakturaen direkte fra Digipost, eller
legge betalingen i nettbanken på vanlig måte. Det er også mulig å gi banken tillatelse til å hente alle fakturaer
du mottar hos Digipost slik at du kan
betale direkte i nettbanken.
Hvis du har konto hos Digipost, men
heller ønsker å motta fakturaen på papir i posten, må du reservere deg mot
dette i Digipost. Se mer informasjon
her: https://www.digipost.no/hjelp/
privat.I løpet av sommeren vil det også
bli mulig å motta fakturaen på VIPPS.
Vi vil gi nærmere informasjon når
denne løsningen er klar.
Med vennlig hilsen
fakturateam@frogn.kommune.no

Nytt fra
Demenskoordinator
Demenskoordinator har flyttet
kontor. Ny adresse er: Grenåveien 1,
Drøbak. Tlf. 977 42 298.

Er du pårørende til noen med
demens?

Sett av tid til høstens tilbud som vil gi
deg økt kunnskap og hjelp til å meste
hverdagen bedre.
Pårørendeskole
Høstens pårørendeskole arrangeres i
Ski på Solborg Bo – og aktiviseringssenter. Datoer: 20. september, 27. september, 11. oktober og 18. oktober
Tid: kl 18.00 – 21.00
Dette er et kurs over fire kvelder der
dyktige forelesere innen fagfeltet
demens underviser i temaer som sykdomslære, kommunikasjon, sorgreaksjoner, praktiske tips i hverdagen, det
offentlige hjelpeapparatet. Arrangeres
i samarbeid med alle Follokommunene
og Follo demensforening.
Tidligere deltakere anbefaler varmt
dette kurset! Velkommen!
Påmeldingsfrist er 1. september.
Ta kontakt med demenskoordinator
for nærmere opplysninger.

Samtalegrupper

I en samtalegruppe kan du treffe andre som er i samme situasjon som deg
selv, utveksle erfaringer og få støtte
av hverandre. Gruppen ledes av en
fagperson.

Gruppene til høsten holdes tirsdag 19.
september, 10. oktober, 14. november
og 12. desember.
Kl 12.00 – 13.30 for ektefeller /
samboere til personer med demens
Kl. 18.00-19.30 for barn/barnebarn til
personer med demens
Ta kontakt med demsnkoordinator for
nærmere opplysninger. Velkommen!

Høringer

Orientering om vedtatt detaljregulering: Vestbyveien fra Skogveien
til Odalen
I kommunestyremøte 22. mai 2017 ble
detaljreguleringsplan «Vestbyveien fra
Skogveien til Odalen og tilliggende
eiendommer 71/539, 71/134, 71/108,
71/91 mfl» vedtatt.
Hensikten med planarbeidet er å
bedre trafikksikkerheten i området.
Reguleringsplanen legger til rette for
å etablere fortau langs Vestbyveien
fra Skogveien til Odalen, hente- og
leveresone sør fra Sogsti skole samt
andre trafikksikkerhetstiltak. Dessuten legger planforslaget til rette for
to boligprosjekter med til sammen
36 boenheter mellom Vestbyveien og
Sogsti skole.

Samlet saksfremstilling, plankart, bestemmelser og beskrivelse kan sees på
Frogn kommunes hjemmesider under
«Vedtatte planer».
Som følge av reguleringsvedtaket
bortfaller midlertidig forbud mot tiltak langs Vestbyveien, som ble nedlagt
3.2.2014.

ling etter sommeren. Parallelt med
kommunedelplanen arbeides det med
hovedplan for vannforsyning, hovedplan for avløp, reguleringsplan for ny
fv. 156 fra Bråtan til Tusse mm.

Åpne møter

Kommunestyret mandag 19. juni i
møterommet Fraunar. Orienteringer
fra kl. 15.20. innspill/spørsmål fra
publikum kl. 16.30. Behandlingen av
sakene starter kl. 17.30.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut på Servicetorget og på internett: www.frogn.no
Øvrige møter: eventuelle ekstramøter eller andre møter i
folkevalgte organ blir annonsert
på kommunens hjemmeside.

Varsko alle lag og foreninger i Frogn kommune!

Det er viktig at innbyggere og
kommunen selv enkelt kan komme i
kontakt med lag og foreninger, og for
å få til dette må alle lag og foreninger
oppdatere sin kontaktinformasjon på
nett via linken
https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/
idrett/lag-og-foreninger/
Frogn kommune oppfordrer alle lag
og foreninger til å oppdatere sin kontaktinformasjon så snart som mulig.
Er ikke din forening/ditt lag med på
listen på kommunens nettsider? Legg
inn ny forening/nytt lag på den samme nettsiden.

Kommunedelplan
Nordre Frogn

Under høringsperioden i sommer 2016
har kommunen mottatt 30 høringsinnspill, herunder 3 innsigelser fra Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune og
Statens vegvesen mot en eller flere
nye utbyggingsområder.
Kommunestyret vedtok i februar 2017
at innsigelsene mot området «Garder
øst» mellom Garderveien og Sagstua
på østsiden av fv.156 skulle imøtekommes. Rådmannen var i løpet av våren i
dialog med innsigelsesmyndighetene.
Mens Akershus fylkeskommune og
Statens vegvesen er fornøyde med at
«Garder øst» tas ut av planforslaget,
så anser Fylkesmannen det totale
utbyggingspotensiale i Nordre Frogn
som for stor og i strid med «Regional
plan for areal og transport i Oslo og
Akershus» som ble vedtatt desember
2015. Rådmannen følger opp dialogen
med Fylkesmannen og vil legge frem
et revidert planforslag til sluttbehand-

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

Velkommen til
idylliske Drøbak

Har du sett vår nye, fine brosjyre fra turistmålet Drøbak? Bli
med på en rundtur i vår vakre
by! Brosjyren er tilgjengelig på
turistkontoret, på servicetorget/
rådhuset og biblioteket.

BIBLIOTEKET

LEDIGE STILLINGER
I Fugleveien omsorgsbolig bor det 10
mennesker med ulikt bistandsbehov.
Boligen er døgnbemannet og har 2 team
som samarbeider tett med hverandre.
Teamene har hver sin fagkoordinator med
delegert faglig ansvar. Fugleveien har
fokus på ansvar for eget liv, målrettet
miljøarbeid, brukermedvirkning og mestring av egen hverdag.

Stilling: Fast 100 %. Stillingen er administrativt underlagt enhetsleder.
Arbeidsoppgaver: Delta aktivt i enhetens
lederteam. Du har ansvar for organisering og den daglige driften. Du har det
delegerte administrative ansvaret for
personal, fag og økonomi.
Kvalifikasjoner: Autorisert vernepleier.
Andre med 3-årig helse- og sosialfaglig
utdanning kan bli vurdert. Tilleggsutdanning og erfaring i ledelse/administrasjon.
Erfaring fra brukere med sammensatte
bistandsbehov. Gode ferdigheter i digitale verktøy som for eksempel Gerica, HR
manager, E rom, Public 360, Agresso og
Visma. Beherske norsk svært godt, muntlig og skriftlig.
Tiltredelse: Så snart som mulig
Lønnsplassering: Etter tariff og gjeldende lover og avtaler
Kontaktperson: Therese Steen Johansen, enhetsleder, mobil 474 5220577

Fagkoordinator

Stilling: Fast 100 %. Turnus med arbeid
hver 4. helg. Stillingen er administrativt
underlagt avdelingsleder
Arbeidsoppgaver: Organisere, faglig
lede, veilede og motivere medarbeidere
i teamet til innsats og samarbeid. Ved avdelingsleders fravær kan fagkoordinator
settes inn som stedfortreder.
Kvalifikasjoner: Autorisert vernepleier/
sykepleier. Videreutdanning eller kompetanse i veiledning, målrettet miljøarbeid
og psykiatri er en fordel. Erfaring fra
brukere med sammensatte bistandsbehov. Gode samarbeidsevner og høy grad
av personlig egnethet. Gode ferdigheter
i digitale verktøy som for eksempel
Gerica, E rom og Visma. Beherske norsk
svært godt, muntlig og skriftlig.
Tiltredelse: Så snart som mulig
Lønnsplassering: Etter tariff og gjeldende lover og avtaler.
Kontaktperson: Berit T. Rønning, fungerende avdelingsleder, mobil 988 66677
Søknadsfrist begge stillinger: 21. juni
2017.
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang til
PC, finnes det på Servicetorget, Biblioteket
og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir
ikke returnert til søkerne, men makuleres
når tilsetting er foretatt. For mer informasjon, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere
velkommen med en egen velkomstmappe full av nyttig informasjon om
vår flotte kommune! Ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på
mail: servicetorget@frogn.kommune.
no, på hjemmesiden www.frogn.
kommune.no - eller stikk innom oss
i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

ÅPNINGSTIDER I SOMMER:
Åpningstider 1. juni - 1. september:
Hverdager kl. 09.00 - 15.00.
Lørdag kl. 11.00 - 14.00 *)
*) Kl. 09.00 - 11.00 er det selvbetjent. Husk lånekort!
Søndagsåpent fra 15.6 - 15.8 kl.
12.00 - 16.00
Trenger du lesestoff i sommer?
• Vi gir deg gjerne lesetips om bøker
som du har lyst til å lese – og bøker
du kanskje ikke visste fantes...
• Husk at du kan fornye dine lån
selv ved å logge deg inn på «Meg
& Mitt» via vår hjemmeside frogn.
folkebibl.no.
BLI MED PÅ SOMMERLES 2017!
Sommerles er en digital lesekampanje for 1. – 7. klasse som varer
fra 1. juni til 31. august. Du kan
registrere bøker du leser på sommerles.no, samle poeng, få kule

premier og lesetips. Les sommerfortellingen, løs oppgaver og følg med
på hva vennene dine leser. Vi avslutter med iskremfest 12. september.
Du kan lage profil og bli med på
Sommerles hele sommeren.
Vi hjelper deg gjerne med å komme
i gang. Ta kontakt med oss hvis du
trenger hjelp!

E-bokbib

Vil du reise lett i sommer? Da kan du lese
en av våre E-bøker på
nettbrett eller mobil.
Lån en e-bok ved bruk av appen
E-bokbib. Du kan laste låne ned
bøker samtidig. Last ned bøkene
og les «offline». Dersom det ikke er
venteliste, kan du fornye lånet med
tre nye uker. Vi har bøker for voksne, ungdom og barn.

Les aviser og magasiner
fra hele verden! Pressreader er en tjeneste som gir
deg ubegrenset og gratis adgang til
komplette, digitale utgaver av aviser og tidsskrifter fra over 100 land
og på mer enn 60 språk. Tilgang får
du via din egen PC, nettbrett eller
mobil når du er på biblioteket.
Du trenger bare logge deg på pressreader.com eller laste ned appen fra
app-store eller Google Play– så er
du i gang. Etter å ha vært på biblioteket og åpnet Pressreader-appen
der, har du tilgang til Pressreader
i 7 døgn uansett hvor i verden du
er, før du må innom biblioteket og
knytte deg opp mot vår IP-adresse
igjen. Husk at mange bibliotek og
hoteller over hele verden vil kunne gi deg tilgang til pressreader.
Det betyr at du kan få tilgang til
nye døgn med pressreader etter å
ha knyttet deg til pressreader der.
Antall døgn tilknytningen varer er
avhengig av avtalen hotellet/biblioteket har med Pressreader. Tilknytningssteder finner du under Hotspot
på Pressreader.
Les mer på Pressreader.com

Nytt fra teknisk og byggesak
Trygt badevann

tidligere hadde til å tilby gratis
parkering for elektriske og hydrogendrevne motorvogner.
Kommunestyret vedtok 03.04.17 at
”Gratis parkering for helt elektriske
og hydrogendrevne motorvogner
oppheves på kommunale parkeringsplasser.” Det er dermed ikke lenger
tillatt å stå på parkeringsplass for ELog ladbar motorvogn uten å lade.
Vi ber publikum om å være oppmerksom på at det i forbindelse med
endringer i forskriften vil komme nye
skilt for parkeringsbestemmelser og
endringer i betalingssystemet.

Badestrendene i Frogn kommune har
generelt god vannkvalitet og vi har
i flere år tatt ukentlige badevannsprøver i badesesongen. Kommunen
har laget badevannsregulativ som gir
føringer for hvordan overvåkning og
vurderinger skal gjøres, og grenseverdier for kvalitetsscore. Ukes-resultatene publiseres som «God»,
«Middels» og «Dårlig» - symboler for
hver enkelt strand. Resultatene vil bli
publisert på hjemmesidene våre.

Hagevanning

Det er ikke lov å bruke vannspreder
og hageslange til vanning av hage
i sommerhalvåret. Høyt samtidig
forbruk av vann kan forårsake
trykktap i vann-nettet vårt, noe
som gjør institusjoner som skole og
sykehjem sårbare, så vel som boliger.
Dette gjelder særlig ved hendelser
som brann og andre situasjoner som
krever mye vann.

Ta vare på blomstene!

Driftsavdelingen ber om at alle viser
hensyn til blomster og grønne områder i kommunen. Avdelingen har satt
ut og beplantet mye rundt om i byen
og parker, men sliter med at planter
blir tråkket i stykker og at noen river
plantene ut av krukker og bedd og
kaster de på bakken. Vis hensyn til
beplantning og grønt område! Vi
bruker store ressurser på å reparere
skadene på det vi planter, og dette
gjør at vi ikke kan bruke mer tid til å
plante andre steder…

Kommunale avgifter

2. termin 2017 har blitt fakturert 01.06.2017 med forfallsdato
30.06.2017. Ved spørsmål send e-post
til fakturateam@frogn.kommune.no.
Vennligst oppgi adresse, gårds- og
bruksnummer, kundenummer eller
fakturanummer i e-posten.

Tilsyn på mindre
avløpsanlegg

I sommer starter kommunen på ny tilsynsrunde av separate avløpsanlegg.
Tilsyn på minirenseanlegg blir satt ut
til eksternt foretak, mens tilsyn på
gråvannsanlegg utføres av kommunens egne folk.

Ikke lenger gratis parkering
for EL-bil i Drøbak
Ny parkeringsforskrift ble innført
med ikrafttredelse 01.01.17. Forskriften fjerner plikten kommunene

Sommer på byggesak

På grunn av ferieavvikling og
lav bemanning innen byggesak
vil Byggesaksveiledning innføre
noen endringer i tilgjengelighet
fra 20. juni - 20. august 2017.
Drop in-tilbudet på Servicetorget vil
være stengt i perioden, men vi vil
fortsette å yte service: Gi din forhåndshenvendelse pr telefon 64 90
60 00 eller på epost byggesak@frogn.
kommune.no så vil vi gi tilbakemelding fortløpende på tirsdager mellom
kl 09-14.00.
Oppgi gnr og bnr eller ev. saksnummer, kort hva henvendelsen
gjelder og hvem du er. Vi ønsker å
yte best mulig service, og vil derfor
gjerne være forberedt når vi snakker
med deg. Henvendelser blir besvart
fortløpende. Vi kan gi veiledning
i din byggesak og vi kan finne ut
hvilke bestemmelser som gjelder for
eiendommen.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 29. august 2017

Layout: MOOD Grafisk Design AS. Trykk: Nr1Trykk Grefslie, Mysen

Avdelingsleder

Pressreader

